Lapin Lauluveikkojen marssi
Pentti Vasunta – Heikki Yli–Tepsa
sov. Heikki Yli–Tepsa
Sinä tunnetko maan, jota kammitsoi
sysiyö sekä kairojen taika?
Sitä vaarat ja tunturit vartioi
ja vain kiitävän hetken se kuulla voi
suven sointuja onnekkaita.
Vain jänkä ja rakka on peltona sen
sekä vieraana hyytävä halla.
On routaa pohjassa sen sydämen,
se tuttu on huolten ja kyynelten
vilu vaanivi ikkunan alla.
Tuon tietää jos halunnet: Lappi se on
ja sen kansa Lapin on kansa.
Se ei almua pyydä, vaan voittohon
se nouseva kohluista kohtalon
on vapaana kahleistansa.
Sen leipä jos kaita ja murhetta lie,
toki vapaa on ihmisen henki.
Kun tunturin huippua kohti käy tie,
niin sinne vain vapaus lippua vie,
ei toisen orja, ei renki.
Niinpä laulajaveikot, kun kuulette sen,
mitä haastavi Lappi ja kysyy.
Niin kymmenien yli tunturten
soi laulumme pohjasta sydämen:
tämä maa se on meidän ja pysyy.
Maaliskuussa 1948 Lapin Lauluveikot esiintyi ensimmäisen kerran koko Suomen
kansalle Yleisradion Rovaniemen studion vihkiäistilaisuudessa. Kaksin verroin
historiallisemmaksi tämän esiintymisen teki se, että silloin esitettiin ensi kerran yleisölle
Lapin Lauluveikkojen marssi, jonka kuoron johtaja Pentti Vasunta oli itse säveltänyt itse
sepittämiinsä sanoihin.
(ote kuoron puheenjohtajan Aapo Noposen laatimasta 10-vuotis toimintakertomuksesta v.
1956 ).
Historia toistaa itseään, sillä kuoron 70-vuotisjuhlakonsertissa esitetään yleisölle
ensi kerran Lapin Lauluveikkojen marssi uutena, Heikki Yli-Tepsan sovituksena.
Samassa Aapo Nopasen laatimassa kertomuksessa ensimmäistä kuoronjohtajaa,
Pentti Vasuntaa luonnehdittiin maestroksi, joka loi hengen. Ei arkaillut käyttää ääntään
vaatiessaan laumaltaan keskittymistä. Harjoituksen mennessä päin honkia kävi nurkan
takana hyppimässä tasajalkaa ja palasi sieltä aurinkoisesti hymyillen. Normaali
harjoituksen johtamistapa: ensimmäinen laulu: takki pois- toinen laulu: solmio alas, kaulus
auki -kolmas laulu: paidanhihat ylös. Johti ”kentuckyläisen” yhtä paljon jaloillaan kuin
käsilläänkin eikä ollut jouten muitakaan lauluja johtaessaan.

Kairankulkija
Niilo ( Nisse ) Nummela oli Lapin Lauluveikkojen toinen kuoronjohtaja. Hänen
kautensa kattoi vuodet 1954 – 1961. Kairankulkija on hänen säveltämä ja sanoittama
laulu, jonka esittäminen on ollut kuorolle vuosien varrella haaste.
Nissestä 10–vuotis kertomuksessa mainitaan, että hän oli herkkäsieluinen taiteilija,
joka syvimmin kärsii kuoron negatiiviset ansiot. Laulaa, säveltää. Maalaa, muovaa. Kävi
tutustumassa Ranskan ja Italian kauneimpiin – kirkkoihin-. ” Anteeksi hyvät herrat, meillä
on tarkoitus harjoitella laulua.
Lauluveikoilla oli onni Oulun Madetojasalissa pidetyssä ”Tunturilta tuulee” konsertissa saada salin äänityslaitteilla taltioitua Kairankulkija. Laulun johti silloinen,
vuonna 2005 edesmennyt kuoronjohtajamme Ene Lillepärk-Salmela ja solistina lauloi
veikoissakin vaikuttanut tenori Joni Jarkko.
Tämä äänitys siirrettiin 2009 valmistuneelle Vaskooli-cd:lle.
70-vuotiskonsertissa on historiallista siipien havinaa, Kairankulkijan aatoksia kuvasi
Nisse kirjoituksessaan.: Vieä tuo rinne, eiköhän sitten jo olla perillä . - Ei olla. -Rinteitä
riittää ja yhä laajemmaksi käy alhaalla leviävä laikukas ryijy.
Sitkeiden ponnistelujen jälkeen antaa edessä kyhmyilevä seinämä periksi. Se
laskeutuu alemmas ja alemmas. Silmä kiertää, kiertää ikään kuin etsien tuttua seinämää,
mutta se on kadonnut. Ylt´ympäriiinsä on vai avaraa, avaraa. Seisot taivaan ja maan sinen
lainehtivassa ympyrässä. Elämisen ja olemisen riemu tulvii sisimpääsi.
Jokainen laulu, pienikin, on tunturi, jonka laen tavoittaminen vaatii ponnistusta.
Mutta onhan palkkion näköala, jota ei unohda, näköala ihmisaatoksen syyn ja
salaperäiseen sineen.
Kairankulkijaa asettuu johtamaan dir.cantus, kunnialaulunjohtaja Ilkka Neuvonen.
Hän astui Niilo Nummelan jälkeen kuoron johtoon vuonna 1961 kolmantena
järjestyksessään ja hoiti virkaa aina vuoteen 1997.

